
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

 

 „….Szeptember szól:  

   merre jár a kedves kis napsugár?” 

 

 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021. 09. 26. – 2021. 09. 30. 

A projekt tervezett indító élménye: Séta a faluban, meglátogatjuk a helyi zöldségest, vásárolunk a csomagolásmentes 

boltban. 

A projekt várható lezáró élménye: Mihály napi vásár 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Környezettudatos szemlélet alakítása a vásárlások során.  Népszokásaink 

megismertetése a gyerekekkel: Mihály napi vásár 

A projekt során megvalósítandó feladataink: A vásárt megelőző időszakban a játéktevékenységek során éljék át a vásári 

hangulatot, legyen öröm számukra a vásári készülődés, fejlődjön beszédbátorságuk, társaskapcsolataik az interakciók 

során. Tudatosítsák az udvariassági szabályokat.  

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: gondolkodás, érdeklődés, megfigyelőképesség,  együttműködés, 

szókincsbővítés, verbális képességek fejlesztése, finom- és nagymozgások,  
 

Munka jellegű tevékenységek • Portékák becsomagolása és felcímkézése 

• Portékák összekészítése 

• A piacos játékhoz a tér kialakítása és a portékák összeválogatása. 

• Közös sörkifli készítés – sonkával és sajttal töltve 

 
  

Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök készítése) 

• Szabad játék biztosítása 

• Vásáros játék  a csoportszobában kialakított piactéren, amihez portékákat, pénzt, 

kosarakat készítünk. 

• Memória játék készítése 

• Almaszüret társasjáték 

• Fésűs Éva: A hencidai aranyalma 

• Taktilis játékok ajánlása  (gyümölcsök, termések) 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet 

és természetvédelmi ismeretek 

• Szent Mihály napjának hagyománya 

      Állatok behajtása a téli szálláshelyre 

      Pásztorok kifizetése,  

       Vásár, vásári portékák 

• Szeptember 30. a magyar népmese napja. 

• megismerkedünk az őszi gyümölcsök  tulajdonságaival,  felhasználási 

módjaikkal 



• matematikai 

tapasztalatok, matematikai 

játékok 

hol terem, milyen a formája, színe, íze 

 

Matematikai tapasztalatszerzés: 

• halmazok képzése 

• számossága 

• több-kevesebb-ugyanannyi 

• színek, formák 

• azonosságok, különbözőségek 

• kisebb, nagyobb, becslés, mérés, összehasonlítás 

• egyéb matematikai problémák felkutatása, megoldása 
 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Csukás István: Merre jár…? 

Őszi égen száll a fecske, 

új hazáját keresgetve, 

a csőrét előretolja, 

Afrikába tart a gólya. 

Színes kabátot kap a fa, 

piros lesz az alma arca. 

Ködbe bújik a hegytető, 

hűvösebb lesz a levegő. 

Szeptember szól: merre jár 

a kedves kis napsugár? 

 

Vers: 

• Sarkadi Sándor: Édes ősz 

• Mentovics Éva: Almaszedés 

• Csoóri Sándor: Dióbél bácsi 

• Weöres Sándor: Vásár 

https://youtu.be/Ek8qKjKgMhg 

 

Mese: 

• Tóth Elemér: Mese az almafáról, a szélről és egy Veronika nevű kislányról   

• Az alma meg a kerti manó 

(Lengyel Mese, átdolgozta Sebők Éva) 

 

 
  

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

• Nagyok: mozaik alma ragasztása 

• tépés, nyírás, vágás, ragasztás technikájának  elsajátítása, gyakorlása. 

• Kicsik: almafa festése ujjfestéssel és parafadugóval 

• Süni só-liszt gyurmából 

• A vásári játékhoz eszközök készítése 

• Énekes játékohoz bábok készítése 

     

https://youtu.be/Ek8qKjKgMhg


 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, feladatai 

 

• Játékok almával, labdával, gurítás technikájának gyakorlása 

• Akadálypálya: 

• futás sorban lerakott almák megkerülésével/szlalomozás 

• páros lábbal ugrálás, almát az egyik kosárból a másikig elvinni 

• hátrafelé haladni a következő célpontig  

• egyensúlyozó járás almával 

• két térd közé helyezett almával haladni 

• almagurítás 

• nyújtozkodás lábujjhegyen 

• fára mászás 

• az almákat egyensúlyozva a ládákba hordani 

• kis vödrökbe megadott mennyiségű almát eljuttatni a kosárig/ládáig 

 
 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

•    Piros alma, de kerek! 

       Kóstoljuk meg gyerekek! 

       Ugye édes, ugye jó? 

       Nekünk hozta Ősz anyó! 

•    Alma, alma piros alma… 

 

Mondókák: 

 •   Hüvelykujjam almafa.. 

•    Piros alma de kerek… 

  

Dalosáték: 

•  Alma, alma, piros alma… 

•   Én elmentem a vásárba… 

       https://youtu.be/5RWhCfaKa9w 

•   Egy üveg alma…. 

•   Erre csörög a dió… 

•   Hej, a sályi piacon 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5RWhCfaKa9w

